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Versión 2
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Cousas importantes que 
se fixeron na versión 2



Temos un logo



Base de patos



Obras Artistas



Obras Artistas
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Obras

Movementos

Técnicas

Etiquetas Cidades

Artigos

Artistas

Autores

Países

Especiais

Entrevistas

Efemérides

Museos



Hai que repasar todo!



Cor + layout



Ortotipografía
• Unificar comillas: reemplazar “”, ‘’, "" e '' por «».


• Unir os signos de puntuación co estilo tipográfico da 
palabra que acompaña. Exemplo comas: Dalí, -> Dalí, 

• Correxir espazos antes e despois dos signos de puntuación. 
Exemplo: barroco ,realismo -> barroco, realismo


• Correxir guións medios e longos. 
Exemplo: 1956-1987 -> 1956–1987


• Todo automático: https://github.com/oscarotero/typofixer 

https://github.com/oscarotero/typofixer


Versión 3
2018-actual



https://medium.com/@misteroom
idea!



Tipografía







11 estilos
8 sans + 3 serif



6 estilos
4 sans + 2 serif



Proporción áurea
www.modularscale.com

http://www.modularscale.com


En móbil, 4:5





diseño xenerativo
(máis ou menos)



O deseñador da unhas 
instruccións. 

O computador execútaas



Proporción da imaxe 
+ 

Cores personalizadas 
+ 

Tipo de material: img, vídeo, audio



320 / 200 = 1,6
1,6 x 100 = 160

320

200

Proporción da imaxe
(ancho / alto) x 100



7 proporcións diferentes



4 elementos en pantalla



5 anchos de pantalla diferentes

Proporción 50



Proporción 75

Proporción 100



Proporción 125

Proporción 150



Proporción 175

Proporción 200



Se a obra non consta 
só dunha imaxe, 

emprégase o layout 
200



Galería de imaxes



Audio



Vídeo



Xogos & interactividade



#f7e5b3

#433320

Cores personalizadas



Pero sempre accesibles

https://contrast-ratio.com/#%23433320-on-%23f7e5b3

https://contrast-ratio.com/#%23433320-on-%23f7e5b3


Outras páxinas usan 
tamén layouts 

xenerativos
Pero só a partir do contido



Artistas



Museos



fomento da 
exploración



Transicións entre páxinas

• Moverse entre páxinas é máis gratificante


• Sensación de que a páxina carga máis rápido


• Da un certo ritmo á navegación



Animación por click/tap



Páxinas intermedias

• Conectan as páxinas principais (obras, artistas, artigos…) 
que comparten un mesmo tema, país, movemento…


• Proporciona contido aleatorio favorecendo o poder 
descubrir novas cousas



Etiqueta “Retrato”



Contido como interface

• Non hai menús á vista


• Todo é clicable


• O propio contido suxire seguir navegando



Taxonomía

Links no texto

Seguir vendo

Aquí o menú “tradicional”



Hai xente que non 
quere explorar

• Buscador potente con autocompletado


• Menú tradicional


• Últimas buscas



Buscador potente

Menú “tradicional”

Buscado recentemente



Deseño a medida
Pezas especiais e ocasionais poden ter un 

deseño a medida



Artigos





Especiais







Pegatinas!





Integracións



Web

Facebook

Twitter

Pinterest

Newsletter

Telegram

Instagram









Progressive 
web app



Resultado



~400.000 vistas en maio
Unha media de 15.000 visitas diarias


2.000 visitas mensuais dende a webapp

lanzamento do novo deseño



Incrementadas as accións por visita
Pasamos de 1.3 a 2. En webapp 6

lanzamento do novo deseño



Incrementada a duración das visitas
Case se duplica. Na webapp é 4 veces mais

lanzamento do novo deseño



Reforzo da nosa tribu
Pegatinas de malacostra



Reforzo da 
nosa tribu

Máis e máis 
colaboradores



Awwwards proudly gives this website 
a Mobile Excellence Award for 
achieving the necessary scores in 
terms of Mobile Friendliness, 
Performance, Best Practices / PWA, 
and Usability.

winners

M
obile Excellence

Mobile Excellence.
Sep 03, 2018
HA!.
By Óscar Otero

2018 Official Certificate.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

winners

Mobile Award.

Awwwards is proud to declare 
this website Mobile Site of the 
Week in recognition of the 
great talent and effort invested 
in its creation. 

M
obile Aw

ard

Sep 03, 2018
HA!.
By Óscar Otero

2018 Official Certificate.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

winners

H
onors

Honors.

The awwwards jury is proud  
to declare this website Honors 
in recognition of the great talent 
and effort invested in its creation.

Sep 03, 2018
HA!.
By Óscar Otero

2018 Official Certificate.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Grazas


